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Dragi Familii a West Buncombe, 

  

Bine ați venit la Școala Elementară West Buncombe! 

Așteptăm cu nerăbdare un an școlar interesant și plin de satisfacții. 

Școală și copiii ei au cel mai mare succes atunci când părinții, educatorii și 

comunitatea lucrează împreună. Personalul Școlii Elementare West Buncombe se 

angajează să ofere un mediu de învățare sigur, respectuos și favorabil. Apreciem 

oportunitatea de a lucra în parteneriat cu dumneavoastră. Dorim să ne asigurăm că 

experiențele dvs și ale copiilor dvs sunt pozitive și productive în acești ani cruciali de 

școală elementară. 

Acest manual vă va familiariza cu practicile și procedurile de la Școala Elementară 

West Buncombe. Procedurile și protocoalele pot fi modificate. În cazul în care apar 

modificări, acestea vor fi reflectate în manual. Alte informații importante se găsesc pe 

site-ul nostru web (website). 

Apreciem că ați acordat timp pentru a citi cu atenție și a discuta manualul cu copiii 

dvs. Vă rugăm să o utilizați ca sursă de referință pe tot parcursul anului școlar și vă 

rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment cu întrebări sau nelămuriri. 

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dvs anul acesta! 

 

Cu Căldură,  

Echipa dvs de Administrare WBES  

Brad Johnson, Director 

Robin Paine, Director Adjunct 

 

 

https://wbes.buncombeschools.org/o/wbe/page/our-school
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DECLARAȚIA DE DIRECȚIE A WEST BUNCOMBE 
 

Să lucrăm împreună ca o comunitate școlară pentru a crea un mediu care 

cultivă excelența academică, încurajează cetățenia și hrănește dragostea de a 

învăța. Ne străduim în fiecare zi să-i facem pe toți mai buni și să fim „Cel mai 

buni Buncombe”! 

 

CREDINȚE 
 
 

❖ Toți elevii pot învăța. 
 

❖ Iubește toți copiii în ciuda tuturor barierelor. 
 

❖ Fiecare elev este o persoană apreciată, cu nevoi și talente unice. 
 

❖ Copiii vor primi un curriculum bogat și bine gândit.  
 

❖ Copiii învață în moduri diferite și li se va oferi o varietate de abordări educaționale 
pentru a sprijini și a stimula învățarea lor. 

 
❖ Personalul, părinții și comunitatea împărtășesc responsabilitatea educației copiilor 

noștri. 
 

❖ Oferirea unui mediu sigur și încurajator va promova cele mai înalte niveluri de 
realizare.                                         
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ACREDITARE 

Școala Elementară ”West Buncombe” este acreditată de Asociația Sudică a Colegiilor și Școlilor. 
 

NEDISCRIMINAREA 
Politica Județului Școlar este să nu discrimineze pe bază de rasă, culoare, origine națională, sex, 
dizabilitate, religie, vârstă, informații genetice sau statutul veteranului în programele educaționale, 
activități sau politicile sale de angajare. Pentru întrebări sau reclamații sau pentru a solicita o copie 
a procedurilor de sesizare a Județului Școlar, vă rugăm să contactați: 

David Thompson/Kimberly Fisher 
Coordonator de Titlul IX sau Coordonator 504/ADA 

175 Bingham Road 
Asheville, NC 28806 

(828)255-5918 
 

ELEVI CU DIZABILITĂȚI: ACTUL INDIVIDUALITĂȚILOR CU DIZABILITĂȚI (IDEA) 
În conformitate cu IDEA, o lege federală, Județul Școlar trebuie să ofere servicii de educație 
speciale tuturor copiilor care au reședința în județul școlar, care au vârste cuprinse între trei (3) și 
douăzeci și unu (21) de ani, care au fost diagnosticați sau sunt suspectați să aibă dizabilități 
mentale, fizice sau emoționale și care nu pot beneficia de un program școlar obișnuit fără asistență 
specială. Dacă copilul dumneavoastră sau un copil pe care îl cunoașteți poate beneficia de o astfel 
de asistență specială, vă rugăm să contactați: 

Amy Dupree 
Director pentru Copiii Excepționali 

175 Bingham Road 
Asheville, NC 28806 

(828) 255-5971 
 

DREPTURILE EDUCAȚIONALE ALE FAMILIEI ȘI LEGEA DE CONFIDENȚIALITATE (FERPA) 
Legea privind Drepturile Educaționale și Confidențialitatea Familiei („FERPA”), este o lege federală, 
ce oferă părinților și elevilor cu vârsta de peste 18 ani („elevi eligibili”) anumite drepturi cu privire 
la documentele de învățământ ale elevului. Aceste drepturi pot fi găsite pe site-ul Școlilor Județului 
Buncombe, în condițiile 2021-2022 ANUNȚURI PUBLICE ANUALE sau la adresa 
https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=251207.  Dacă doriți să 
restricționați dezvăluirea informațiilor din registrul de adrese a elevului dvs., scrisoarea de 
renunțare este inclusă în ultima pagină a Anunțurilor Publice Anuale.   
 

EMITEREA MEDIA/IMAGINILOR 
Școlile Județului Buncombe nu necesită permisiunea părinților pentru ca elevii să fie fotografiați 
și/sau intervievați de către angajații sistemului sau mass-media pe teme școlare de rutină, activități 
de informare publică, premii și onoruri, scopuri instructive și/sau promoționale. Părinții sau tutorii 
pot solicita să nu fie fotografiați, înregistrați video și/sau intervievați notificând școala în scris cu 
zece (10) zile de la publicarea acestei politici în manual sau până în a zecea zi de școală. Vă rugăm 
să rețineți că această restricție se aplică la includerea în anuarul școlar. 

 
POLITICILE DE JUDEȚ ALE ȘCOLILOR JUDEȚULUI BUNCOMBE 

Unele politici de județ BCS sunt prezentate în acest manual pentru confortul dvs. Vă rugăm să 
consultați Politica 1310/4002 - Implicarea Părinților localizată pe site-ul BCS. Această politică 
examinează notificările parentale pe care directorii de clădiri trebuie să le comunice anual. Dacă 
doriți să vizualizați oricare dintre politici, le puteți accesa la următorul link direct: 
https://buncombeschools.org/about/administration/district_policies 
 

https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=251207
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PROGRAM ACADEMIC  

7:15 – 7:30 am Toți elevii prematuri merg la teatru. 

7:30 am Elevii pot merge direct în clasa lor după ce au sosit. 
7:30 – 7:45 am   Micul Dejun 

7:50 am   Începe ziua de instruire.  Este nevoie de fișe de întârziere. 

2:30 pm   Primii Călători cu Autobuzul și Autovehicule sunt eliberați la sala sportivă. 
3:00 pm   Următorii Călători de Autobuz și Autovehicule. 

 
VIZITAREA ȘCOLII ȘI SĂLILOR DE CLASĂ 

Când doriți să vizitați sălile de clasă între orele 7:50am - 2:30pm , trebuie să intrați prin ușa din 
față, să vă înregistrați la birou și să purtați eticheta cu numele dvs atât timp cât vă aflați în clădire. 
Părinții și vizitatorii pot parca în parcarea autobuzului atunci când sunt în vizită între orele 8:00am - 
2:00pm. Vă rugăm să luați în considerare orele de instruire și să încercați să nu le întrerupeți. 
Conferințele ar trebui să fie organizate pentru orele care nu sunt de instruire. 
 

LIVRĂRI LA ȘCOALĂ 
Dacă trimiteți aranjamente pentru flori, bomboane și/sau baloane pentru a sărbători o zi de 
naștere sau un alt eveniment special, ar trebui să vă înțelegeți să vă luați copilul la sfârșitul zilei de 
la școală. Aceste articole nu sunt permise în autobuzul școlar. Livrările nu vor fi trimise în clasă în 
timpul zilei de instruire. 

 
POLITICA DE SIGURANȚĂ 

Dacă aveți îngrijorări cu privire la problemele legate de copilul dvs., vă rugăm să urmați pașii 
enumerați mai jos. Acest lucru va asigură că toate părțile implicate au posibilitatea de a ajuta la 
rezolvarea situației. În primul rând, discutați dirigintele copilului dvs. despre problemele pe care le 
întâmpină copilul în clasă. Dacă problema nu este rezolvată, cereți o conferință cu profesorul sau 
cu profesorii implicați și cu directorul. Împreună vom crea un plan pentru a rezolva problema. Dacă 
problema persistă, contactați biroul Superintendentului Școlilor Județului Buncombe: 255-5921 sau 
consultați codul politicii: 1740/4010. 

SĂNĂTATE ȘI SERVICII UMANE – SERVICII DE PROTECȚIE 

Codul Politicii: 4240/7312 
Legea N.C. impune ca departamentele județene locale ale Serviciilor de Muncă Socială să asigure 
siguranța copiilor în casele lor. O evaluare investigativă a serviciilor de protecție a copilului 
stabilește dacă s-a depistat abuz sau neglijență și dacă pot fi necesare alte servicii pentru a ajuta 
familia. Această agenție are dreptul să pună întrebări copilului în privat fără permisiunea dvs. Nu 
suntem obligați de a anunța părinții atunci când se întâmplă acest lucru.   

PROBLEME CU LEGEA 

Pentru ca școala să recunoască custodia unui copil, documentele de custodie legală trebuie să fie 
depuse la biroul școlii. Vă rugăm să trimiteți aceste documente în prima săptămână de școală sau, 
cum aparea situația de o schimbare. În conformitate cu legea, școala nu poate refuza unui părinte 
natural dreptul de a-și prelua copilul de la școală.  Dacă situația copilului dvs. este diferită, 
este responsabilitatea dvs. să trimiteți o copie a documentelor de custodie la școală.  
În cazul în care există alte îngrijorări cu privire la siguranța copilului dvs., biroul și profesorul de 
serviciu al copilului dvs. trebuie informați, astfel încât înregistrările copilului să poată fi 
semnalizate.  

ȘCOLI FĂRĂ TUTUN 

În conformitate cu Politica Consiliului din Județul Buncombe 7250/5026 și pentru a respecta legea 
statului și federală, consiliul de administrație a adoptat o politică fără tutun care interzice fumatul 
și utilizarea produselor din tutun pe teritoriul și la evenimentele școlare. În sensul acestei politici, 
termenul „produs din tutun” înseamnă orice produs care conține sau este fabricat sau derivat din 
tutun și este destinat consumului uman, inclusiv țigările electronice și toate produsele din tutun 
aprinse și fără fum. 
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CURRICULUM & INSTRUCȚIUNI 

SFATURI PENTRU SUCCES 

Personalul din Școala West Buncombe stabilește așteptări extrem de mari pentru creșterea 
academică a elevilor. Aceste sfaturi îi vor ajuta pe elevi să obțină succes la școală: 
1. Dormiți destul. Zece-doisprezece ore sunt recomandate pentru majoritatea copiilor. 
2. Deșteptați-vă cu mult timp înainte pentru a avea o „dimineață fără stres”, astfel încât să fiți 
relaxat și treaz pentru activitățile școlare zilnice. 
3. Purtați haine îngrijite, curate și confortabile. 
4. Ajungeți la școală la timp în fiecare zi! 
5. Mâncați un mic dejun sănătos, bun, fie acasă, fie la școală. 
6. Fiți pregătiți și aveți întotdeauna rechizitele de care aveți nevoie pentru a vă finaliza munca. 
7. Faceții tot posibilul și încercați sa fiți ordonat și îngrijit. 
8. Ascultați cu atenție indicațiile și respectați dreptul fiecărui profesor de a preda și dreptul      
fiecărui elev de a învăța. 
9. Participați la discuțiile din clasă. 
10. Organizați-vă sarcinile astfel încât să aveți nevoie de cărți și rechizite gata pentru școală și 
acasă. 
11. Folosiți-vă timpul la școală și acasă cu înțelepciune. 
12. Îndepliniți-vă sarcinile și mergeți la culcare la timp. 
13. Citește în fiecare seară. 

                                                 EVALUĂRI 
Evaluările informale și formale sunt o parte regulară a predării și învățării. Acestea oferă informații 
importante pentru elevii, părinți și profesori despre progresul și realizarea academică a elevilor. 
Evaluările formale sunt administrate elevilor din clasa a treia și a patra. Elevii din clasa a treia vor 
avea o pretestare la începutul anului școlar. În Mai/Iunie, elevii clasei a treia și a patra susțin 
”Testele de Sfârșit de An” din Carolina de Nord la Artele Limbii Engleze și Matematică. Elevii din 
clasele K-3 vor folosi Mclass Reading 3D State Assessments. 

CURRICULUM ÎMBUNĂTĂȚIT 

EDUCAȚIE ÎN ARTE 
Toți elevii primesc instrucțiuni în muzică și arte vizuale. Elevii participă la mișcare prin activități 
obișnuite în clasă și programe speciale. În programul de muzică sunt utilizate diferite instrumente, 
înregistratorul fiind concentrat pe clasa a 4-a. Specialiștii în artă și muzică lucrează cu profesorii din 
clasă pentru a oferi un program integrat. 
 
ENGLEZA CA LIMBA A DOUA  
Acest program oferă oportunități ample de ascultare activă, folosirea de recuzite, imagini și obiecte 
reale pentru a ajuta la predarea și completarea golului care apare pentru elevii care învață a doua 
limbă. Îi ajută pe elevi să depășească limbajul social prin experiențe de viață de zi cu zi.  
 
CONSILIERE 
Acest curriculum de dezvoltare este conceput pentru a învăța abilitățile de planificare a vieții, 
pentru a dezvolta abilități sociale responsabile, pentru a demonstra o atitudine pozitivă și pentru a 
demonstra înțelegerea și aprecierea procesului de învățare, creștere și schimbare de-a lungul vieții. 
 
EDUCAȚIA SĂNĂTĂȚII / EDUCAȚIA FIZICĂ 
Predarea Educației pentru Viață Sănătoasă permite tuturor elevilor să dobândească cunoștințe și 
abilități despre subiecte legate de sănătate, care sunt adecvate nivelului lor de vârstă. Informațiile 
includ educația pentru sănătate, managementul stresului, nutriția, gestionarea greutății și 
autoprotecția. Educația fizică cuprinde dansul recreativ, jocuri, sport și gimnastică de dezvoltare.   
 



7 

SERVICII MEDIA 
FACILITĂȚI ȘI RESURSE:  Biblioteca noastră găzduiește peste 17.000 de cărți și desfășoară 
instrucțiuni obișnuite ale elevilor în fiecare zi a săptămânii. Toți elevii sunt programați să viziteze 
biblioteca în fiecare săptămână pentru ore regulate și schimb de cărți. Biblioteca este de asemenea 
deschisă tuturor elevilor pentru schimb de cărți în fiecare dimineață între orele 7:30a.m și 7:50a.m. 
POLITICA DE CIRCULARE:   
Verificarea elevilor va începe în fiecare an școlar, după ce înregistrările elevilor și cărțile de 
bibliotecă sunt completate. Acestea se petrec în mod normal în câteva zile din calendarul școlar. 
Când începe circulația generală, Centrul Media va fi deschis zilnic între orele 7:30 a.m - 7:50 a.m 
pentru verificarea elevilor. Toți elevii au, de asemenea, ore de schimb fixe de curs și de carte în 
timpul săptămânii școlare.  
● Copii de la grădiniță vor împrumuta inițial 1 carte și vor lucra până la 2.  
● Elevii de clasa 1 și 2 pot împrumuta 2 cărți simultan. De obicei, o carte este alegerea lor și 
una ar trebui să fie la nivelul lor de citire. 
● Clasa a 3 și a 4-a pot împrumuta 2 cărți și o revistă.   
● Se permite ca elevii să facă împrumuturi suplimentare dacă acesta lucrează la un proiect de 
cercetare.  

Elevii pot păstra cărțile timp de o săptămână înainte de a le reîntoarece, aducându-le înapoi în 
bibliotecă pentru scanare.  
POLITICA DE DEPĂȘIRE A TERMENULUI/PIERDEREA: 
Centrul Media nu percepe taxe de întârziere; cu toate acestea, elevii sunt responsabili pentru 
cărțile pierdute sau deteriorate. Elevii sunt notificați despre cărți întârziate de către computer 
(sună), oral de către profesorul lor și în scris. 
Dacă o carte nu a fost returnată după patru până la șase săptămâni, o notificare va fi trimisă 
părinților/tutorilor. În acest moment, elevul nu poate împrumuta alte cărți până când nu se rezolvă 
problema cărții. Elevilor li se oferă aceste posibile soluții:  
          (1) Returnarea cărții împrumutate 
          (2) Achitarea pentru titlu - NUMAI BANI CASH/FĂRĂ RAMBURSARE 
          (3) Lucru pentru amenda în Centrul Media  
Odată ce cartea restantă va fi returnată sau amenda va fi plătită, privilegiile bibliotecii vor fi 
restabilite. Elevii cu cărți restante la sfârșitul anului școlar își vor ține anuarele până când cărțile 
vor fi returnate sau achitate.   
POLITICA CĂRȚILOR DETERIORATE: 
Elevii care deteriorează o carte ce nu mai poate fi supusă reparației trebuie să plătească pentru a 
înlocui cartea. Factura va avea o sumă proporțională în funcție de vârsta cărții. Un elev care 
dăunează unei cărți nu va putea împrumuta o altă carte până când nu este plătită cartea 
deteriorată. 
 
SERVICII SPECIALE 
EDUCAȚIE ACADEMICĂ TALENTATĂ – Nevoile tuturor elevilor talentați sunt satisfăcute printr-o 
serie de opțiuni de servicii. Specialiștii abordează diversitatea socială, economică, etnică și rasială 
prin utilizarea mai multor măsuri pentru recunoașterea nevoilor și potențialului elevilor. 
CONSILIERE – Consilierul nostru școlar se întâlnește cu elevii în ședințe de grup mare, grup mic și 
individuale. O varietate de circumstanțe în viața unui elev, cum ar fi probleme academice, 
adaptarea la o nouă școală sau clasă, relațiile cu semenii, depresia, problemele familiale sau 
problemele sociale și emoționale pot justifica serviciile consilierilor noștri școlari. Părinții pot adresa 
copilul consilierului, solicitând o întâlnire cu consilierul. De asemenea, elevii pot solicita să-l vadă 
pe consilierul școlii.  
COPII EXCEPȚIONALI – Aceste servicii includ o varietate de opțiuni de plasare. Programul de 
Resurse servește copiii pentru o perioadă de timp specificată, care să nu depășească trei ore, ceea 
ce este indicat în Planul Individual de Educație. Acest serviciu poate fi oferit la unul sau mai mulți 
subiecți. Atunci când un copil nu poate fi servit într-un program de educație obișnuită sau într-un 
program de resurse, comitetul bazat pe școală poate determina că plasarea ar trebui să se afle 
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într-un cadru de învățământ special. Școala West Buncombe deservește majoritatea elevilor din 
școlile elementare din județul Erwin care au nevoie de acest serviciu. 
TERAPIA OCUPAȚIONALĂ ȘI TERAPIA FIZICĂ- Aceste programe răspund nevoilor fizice, așa cum 
este indicat în IEP-ul (din engleză: IEP - Individualized Education Program - Program Educațional 
Individualizat) unui elev. 
VORBIREA – Acest program vizează diagnosticarea și corectarea deficitelor de articulare. Se 
concentrează pe tratarea acestora cu eficiență maximă și strategii minime de pierdere a timpului. 
Orarul serviciilor este specificat pe IEP-ul elevului. 
 
TEHNOLOGII - DISPOZITIVE 1:1 
Școlile Județului Buncombe consideră că implimentarea unei initiative a dispozitivelor 1:1 va 
îmbunătăți instrucțiunile individualizate pentru gândirea critică și creativitate. Acest lucru va 
maximiza oportunitățile elevilor de autoevaluare și de înțelegere mai profundă a conținutului, 
rezultând în instrucțiuni interactive, angajatoare, colaborative, la cerere și niveluri infinite de 
învățare. 
Fiecare elev va primi un dispozitiv oferit de județ și este responsabil pentru îngrijirea acestuia. 
Dispozitivele elevilor sunt asigurate împotriva vătămărilor accidentale și a furtului. Serviciile 
Tehnologice vor colabora cu școlile/familiile, acoperind costurile anterioare pentru asigurarea 
dispozitivelor și contribuind cu $25 la $50 post-incident deductibili pentru repararea la fața locului a 
daunelor accidentale. În prezent, nu există nicio taxă „tehnologică” în avans asociată cu atribuirea 
unui dispozitiv pentru elevi. În acest moment, elevii nu vor lua aceste dispozitive acasă. Ne dăm 
seama că, din motive de siguranță, copilul dvs. poate avea un telefon mobil. Dacă copilul dvs. își 
aduce telefonul mobil, acesta trebuie păstrat în geanta și deconectat în timpul zilei de instruire. 
 
PROGRAMUL DE LECTURĂ A TITLULUI I 
Școala West Buncombe are un program de Lectură a Titlului I la nivel școlar. Elevii vor primi zilnic 
instrucțiuni de lectură în grupuri mici. Acest program este finanțat de federație. Finanțarea acestui 
program se bazează pe numărul de elevi din școala noastră care primesc masa gratuită și redusă. 
Prin urmare, încurajăm FIECARE FAMILIE să aplice pentru planul redus de masă. Vă puteți califica 
sau nu, dar face o diferență extraordinară în suma de bani pe care o primește școala noastră. 
Rețineți că aceste informații sunt extrem de confidențiale. Nici biroul școlii nu primește informații 
cu privire la calificarea familiilor.    
 

ACTIVITĂȚI EXTRA-CURRICULARE / CLUBURI 
Școala West Buncombe oferă mai multe activități extrașcolare pentru elevii noștri mai mari. 
Informații despre cluburi se găsesc pe site-ul școlii. Vă rugăm să contactați Sponsorul Personalului 
pentru mai multe informații. Comportamentul trebuie să fie adecvat pentru ca elevii să participe la 
activități extrașcolare. Transportul trebuie să fie asigurat de părinți, iar preluarea trebuie să fie la 
timp. Dacă ziua școlară se finisează mai devreme din cauza timpului nefavorabil, toate cluburile vor 
fi anulate. 

EXCURSIILE 
În diferite perioade de-a lungul anului, orele pot fi programate pentru excursii în afara campusului. 
În acest caz, o fișă de permis va fi trimisă acasă cu detalii despre călătorie.  Taxele de călătorie 
trebuie plătite în avans și nu sunt rambursabile. Numai numerar va fi acceptat pentru 
excursii. Aceste excursii reprezintă o extensie a orelor din clasă și reprezintă o parte valoroasă a 
educației unui elev. Părinții pot fi rugați să ne acompanieze; cu toate acestea, frații nu au voie în 
excursii. Părinții ce acompaniază excursiile trebuie să finalizeze procesul de Urmărire Voluntară 
pentru a fi aprobat pentru excursii. Vă rugăm ca părinții să obțină indicații înainte de timp și să nu 
depindă de urmarea autobuzelor pentru a ști unde a merge. Vă rugăm să ne întâlniți pe site-ul 
excursiei. 
 
                       VINERILE DISTRACTIVE 

Această strategie este concepută pentru a îmbunătăți comportamentul elevilor și pentru a motiva elevii să 

îndeplinească sarcinile. ”Fun Friday Block” are loc ultimul lucru în zilele de vineri. Fiecare clasă va planifica 
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activități „distractive” pe care elevii să le facă. Un profesor pe nivel de clasă va găzdui Sala de Studiu, în timp 
ce ceilalți vor găzdui câte o activitate. Elevii vor fi obligați să meargă în Sala de Studiu dacă primesc o 

minoră sau o majoră în timpul săptămânii. De asemenea, li se va cere să participe dacă nu au finalizat 
sarcinile pentru săptămână. Dacă un elev lipsește o zi sau întârzie/pleacă devreme și nu compensează 

munca ratată într-un timp suficient, ar trebui să participe la Sala de Studiu. 

TEMA DE CASĂ 

Temele de casă sunt folosite pentru a consolida și a îmbunătăți abilitățile care au fost predate anterior la 

școală. Există trei obiective specifice pentru temele de casă.   
     1) De a aduce părintele în triunghiul a ceea ce elevul învață. 

     2) De a consolida lectura nu este un subiect în școală, ci o abilitate de viață. 
     3) De a spori reușita academică a fiecărui elev.   

Părinții pot fi solicitați să semneze o temă sau un jurnal de lectură care urmărește progresul elevului. Vă 

rugăm să faceți din aceasta o prioritate și o parte a rutinei dvs. cu copilul acasă în fiecare zi. Acest lucru 
instigă, de asemenea, o etică de lucru bun pentru copilul dvs.  

 
LUCRUL DE RECUPERARE 

Dacă copilul dvs. este bolnav și a ratat școala, vom fi bucuroși să organizăm anumite activități școlare pentru 

a fi finalizate acasă. Unele sarcini sunt în activități de clasă sau sunt activități care necesită o explicație sau 
instrucțiune directă a profesorului și nu pot fi trimise acasă. Țineți minte întotdeauna că cititul cât de puțin, 

chiar și 20-30 de minute pe zi cu copilul dvs. îl poate ajuta să rămână pregătit pentru reîntoarcerea la școală. 
Vă rugăm să sunați suficient de devreme pentru ca profesorul să poată pregăti materiale fără a întrerupe 

instrucțiunile obișnuite. Puteți prelua lucrările de recuperare în biroul școlii după ora 3:00 pm. 

CONFERINȚE ȘI COMUNICARE 

Încurajăm părinții să citească buletinele săptămânale și să verifice frecvent site-urile profesorilor. Note 

importante sunt incluse despre instruirea academică și evenimentele școlare. 
Conferințele părinți-profesori promovează o oportunitate pentru a fi implicat în educația copilului. Vă 

încurajăm să vizitați școala pentru conferințe organizate în prealabil.  Profesorii nu vor fi disponibili pentru 
conferințe fără a fi anunțați în prealabil întrucât ne-am angajat să protejăm timpul de instruire al orelor 

noastre. Vă rugăm să oferiți profesorului o notificare timp de 24 de ore la programarea unei conferințe. 

Recomandăm cel puțin două conferințe de părinți-profesori pe an. De fiecare dată când considerați că este 
potrivit, puteți solicita conferințe suplimentare. Vă rugăm să sunați la biroul școlii, să trimiteți un e-mail la 

profesorul copilului dvs. sau să scrieți o notă profesorului pentru a programa conferințele părinților. Vă 
rugăm să rețineți că dacă sunati în timpul zilei de instruire, vă vom transfera la mesajul vocal al profesorului 

și vă va putea returna apelul. Nu vom întrerupe ora pentru ca profesorul să răspundă la apeluri telefonice 
decât dacă este o situație de urgență. 

 

CARDURILE DE RAPORTURI / RAPORTURI DE PROGRES 
Elevii din clasele 1-4 primesc carduri de raport la fiecare nouă săptămâni. Copilul dvs. va aduce cardul de 

raport acasă. Vă rugăm să citiți și să discutați cu copilul dvs., apoi semnați-vă și returnațil școlii. Rapoartele 
de progres pe termen mediu vor fi trimise acasă. Dacă nu sunteți sigur de progresul copilului dvs., contactați 

profesorul.   

 
Școlile din Județul Buncombe vor urma o scară de notare de 10 puncte pentru toți elevii din clasele trei până 

la douăsprezece (3-12). Calculele mediei punctelor de grad vor fi aplicate după cum urmează: 
A:  90-100 

B:  80-89 
C:  70-79 

D:  60-69 

F:  <59 
 

Elevii din clasa I-a și a II-a nu primesc note, dar li se oferă indicatori de realizare. 
Informații despre progresul elevilor de la Grădiniță sunt furnizate la conferințele părinților. 
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SĂNĂTATE & SIGURANȚĂ 

ACCIDENTE SAU BOLI 

Siguranța copilului dvs. este prima noastră preocupare; în caz de accident sau vătămare în timpul 
școlii, părinții vor fi contactați imediat. 
 
În cazul în care copilul dvs. se îmbolnăvește în timpul zilei, el/ea trebuie să-i spună profesorului. 
Părinții vor fi chemați dacă se stabilește că el/ea este prea bolnav pentru a rămâne la școală. 
Următoarele îndrumări pentru păstrarea unui elev acasă în timp ce e bolnav trebuie urmate și 
monitorizate de părinți pentru a menține starea generală de sănătate a școlii noastre. Aceste 
orientări sunt stabilite de Centrul de Sănătate Județean Buncombe și aprobate de Școlile Județului 
Buncombe. 
 
Linii directoare pentru excluderea unui elev din școală și activitățile școlare: 
● Temperatura de 100,0 grade sau mai mare (rămâne acasă până la 24 de ore fără febră.) 
● Iritație cu febră sau schimbare de comportament (până când este văzut de un medic.) 
● Boală care împiedică copilul să participe confortabil la activitățile programului. 
● Dificultate de respirație sau alte semne de boală gravă. 
● Diaree sau vomă (rămâne acasă până când diareea și / sau voma s-a încheiat timp de 24 
de ore.) 
● Ochi roz (până este tratat de un medic.) 
● Infecție a gâtului (până la tratamentul cu antibiotice timp de 24 de ore.) 
● Păduchi de cap (vezi informații suplimentare despre păduchi de cap.) 
● Scabie (până la finalizarea tratamentului.) 
● Varicela (până la a șasea zi de la începutul erupției cutanate sau mai devreme dacă toate 
leziunile sunt uscate și cruste.) 
● Simptome asemănătoare gripei care includ febră (peste 100,0), febrilitate, tuse, dureri în 
gât, nasul curgător, dureri musculare, oboseală și uneori vomă și diaree. 
● Impetigo (până la tratamentul cu antibiotice timp de 24 de ore.) 
● SIMPTOME DE COVID 
 
Este obligatoriu ca un număr de urgență să fie furnizat pe fișa cu datele elevului în prima zi de 
școală sau la înregistrare. Acest lucru ne permite să vă contactăm în timp util. Vă rugăm să vă 
asigurați că copilul dvs. cunoaște un număr de telefon pentru a vă contacta în timpul școlii. 

 

PROBLEME DE SĂNĂTATE 
Ca un serviciu pentru copiii din Județul Buncombe, personalul Departamentului de Sănătate și 
personalul școlii execută proiecții pentru diferite scopuri de sănătate. Târgul nostru de Sănătate va 
avea loc toamna și ne va ajuta să finalizăm cea mai mare parte a proiecțiilor. Sunt incluse testul 
vizual, testul auditiv, verificarea înălțimii și a greutății și verificare dentară (doar clasele K și 2).   

IMUNIZĂRI 

Fiecare persoană din Carolina de Nord care trebuie vaccinată în conformitate cu G.S. 130A-152 
până la 130A-157 trebuie imunizată împotriva următoarelor boli prin primirea dozelor minime 
specificate de vaccinuri la vârstele specificate: 
1. difterie, tetanos și tuse convulsivă –  cinci doze: trei doze în vârstă de un an și două doze 
de rapel, una în al doilea an de viață și a doua la sau după a patra zi de naștere și înainte de a se 
înscrie la școală (K-1) pentru prima dată. Persoanele care primesc prima doză de rapel pentru 
difterie, tetanos și vaccin contra tusei convulsive la sau după a patra zi de naștere nu trebuie să 
aibă un al doilea rapel. 
2. vaccin anti-poliomielită orală – trei doze de tip trivalent în vârstă de doi ani și o doză de 
rapel de tip trivalent la sau după a patra zi de naștere și înainte de a se înscrie la școală (K-1) 
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pentru prima dată, două doze de vaccin cu poliomielită inactivată cu potență crescută. Persoanele 
care primesc a treia doză de vaccin anti-poliomielită orală la sau după a patra zi de naștere nu 
trebuie să primească a patra doză. 
3. vaccin pentru rujeolă (rubeolă), oreion și rubeolă – două doze de vaccin viu, atenuat: o 
doză în vârstă de doi ani și o a doua doză înainte de a se înscrie la școală (K-1) pentru prima dată. 
4. haemophilus influenzae, b, vaccin conjugat – trei doze de HbOC sau două doze de PRP-
OMMP cu vârsta de un an și o doză de rapel de orice tip până la a doua zi de naștere. Persoanele 
care primesc prima doză de Hemophilus influenzae, b, vaccin la sau după vârsta de 12 luni și 
înainte de vârsta de 15 luni trebuie să aibă doar două doze de HbOC sau PRP-OMP. Persoanele 
care au trecut vârsta de 15 luni trebuie să aibă o singură doză din oricare dintre vaccinurile 
conjugate cu hemophilus influenzae, inclusiv PRP-D. Cu toate acestea, nicio persoană care și-a 
trecut de a cincea zi de naștere nu trebuie să fie vaccinată împotriva Hemophilus influenzae, b. 
5. hepatita B – 3 doze necesare copiilor născuți la sau după 1 iulie 1994. 

Excepție de la cerința de imunizare va fi făcută numai pentru renunțări religioase sau medicale. 
 

VERIFICĂRI DE PĂDUCHI 
În conformitate cu liniile directoare ale departamentului de sănătate, examinăm în mod obișnuit 
elevii pentru păduchii capului. Vă rugăm să ne ajutați verificându-vă frecvent copilul acasă. Copiii 
cu păduchi vii vor fi trimiși acasă și trebuie verificați înainte de a se întoarce la școală. Părinții 
trebuie să trimită o notă pentru ca absențele copilului să fie motivate din cauza păduchilor capului. 
În ziua în care copilul se întoarce, un părinte trebuie să-l aducă pe copil la școală și să rămână cu 
ei în timp ce sunt verificați și eliberați prin birou înainte de a se întoarce în clasă. Elevii nu pot urca 
în autobuz până nu sunt clarificați la birou. 

MEDICAMENTE LA ȘCOALĂ 

Dacă copilul dumneavoastră trebuie să ia medicamente în timpul școlii, vă rugăm să urmați aceste 
proceduri (această procedură se aplică celor două prescripții medicale și fără prescripție 
medicală/medicamente fără rețetă): 
● O notă semnată (de către părinte și medic) care indică timpul și cantitatea care trebuie 
acordată trebuie să însoțească medicamentul. Medicamentul trebuie păstrat în recipientul inițial. 
● Medicamentele trebuie trimise la birou. Acesta va fi depozitat și administrat acolo. 
Medicamentul nu poate să rămână în clasă. 
● Atunci când copilul dvs. rămâne fără medicament, trebuie să aduceți noua rețetă la școală 
și să o înscrieți. În niciun caz, copilul nu poate transporta medicamentul la școală în ghiozdanul cu 
cărți..  
 
O copie a formularului de medicamente poate fi obținută de la birou. Acest document poate fi 
trimis prin fax la biroul nostru pentru comoditate la 232-1316. De asemenea, sunteți bineveniți să 
veniți la școală și să administrați medicamentul copilului dumneavoastră. Pentru a vă asigura că 
elevii noștri primesc medicamentele în siguranță, NICI O EXCEPȚIE nu va fi făcută. Medicamentul 
trimis la școală într-o manieră care nu respectă Politica Consiliului nu va fi administrat. 
 

SORA MEDICALĂ A ȘCOLII 
Asistenta medicală este la școală în mod limitat, deoarece deservește mai multe școli. Dacă aveți 
nevoie să vă consultați cu ea, vă rugăm să sunați la biroul școlii și vă putem trimite informațiile 
dvs. 
 

NUTRIȚIA ȘCOLARĂ ÎN CANTINE 
(linie telefonică directă pentru cantină  232-4285) 

Personalul nostru de la cantină creează un mediu prietenos și cald și servește mese bine echilibrate 
și hrănitoare în fiecare zi. Prețurile sunt stabilite în fiecare an de Consiliul de Învățământ al 
Județului Buncombe. Formulare gratuite și de reducere sunt disponibile în biroul școlii.  

Vă rugăm să țineți minte că trebuie să completați un formular nou în fiecare an. 
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Elevii aprobați să primească mese gratuite și cu preț redus și acei elevi care își cumpără mesele în 
avans vor fi identificați în cantină în mod nediscriminatoriu. Toți copiii folosesc același proces de 
identificare. Dacă copilul dumneavoastră are restricții de dietă, formularele sunt disponibile la 
biroul școlii sau la cantină pentru a le completa un medic.  
 
Elevii pot plăti în prealabil  pentru săptămână, lună sau an. Puteți să vă conectați la Centrul de 
Plăți K-12 pentru a examina contul copilului dvs. și pentru a plăti online. Cecuri și numerar sunt, de 
asemenea, acceptate în cantină. Plățile meselor în cantină nu este încurajată. Dacă taxa este 
necesară, rambursarea este cerută a doua zi.  
 
Părinții sunt invitați să mănânce cu copilul în cantină; cu toate acestea, vă rugăm să nu aduceți 
mâncare în afara, cum ar fi de la un restaurant de fast-food pentru copilul dvs. Părinții ar trebui să 
ajungă la școală la timp pentru a obține permisul unui vizitator și raportarea la ore cu cinci minute 
înainte de ora de prânz programată.  
 
 Elevii: Micul Dejun:  GRATIS        Prânz:  $3.50 
 Aduți:  Micul Dejun:  A la carte      Prânz:  $4.75  
 
Statul Carolina de Nord va acoperi costul micului dejun și prânzului redus. Aplicațiile gratuite și la preț redus sunt 
disponibile online și la școală. Este foarte important pentru școala noastră ca TOȚI părinții să completeze o cerere. 
 

Micul Dejun 
 În acest an, toți elevii sunt eligibili să primească GRATUIT un mic dejun de la cantina școlii. Micul 
dejun este servit în fiecare dimineață de la 7:30 până la 7:45. Elevilor care mănâncă micul dejun li 
se va da un „mic dejun de pungă” pentru a mânca înainte de curs. Micul dejun nu va fi servit după 
ora 7:50. Elevii care doresc să mănânce micul dejun trebuie să ajungă până la 7:45.  
 
Prânzul 
Cafeneaua servește mese echilibrate hrănitoare în fiecare zi pentru prânz. Un prânz constă din 
carne, lapte, pâine și o alegere a două articole din opțiunile noastre de fructe și legume. 
Deserturile și alte articole pot fi achiziționate contra cost.   
 
Politica de Taxare  
1. Elevii pot plăti numai pentru mese. Produsele ”A la carte” nu pot fi taxate. 
2. Toate taxele nu vor depăși 5,00$. 
3. Facturile vor fi tipărite săptămânal și trimise de la biroul școlii pentru taxe de peste 5,00$. 
4. Zilnic, managerul va trimite o listă de elevi la birou al căror sold datorat este de 5,00$ sau 
mai mult. 
5. Nici un elev nu are voie să taxeze prânzurile în ultimele două săptămâni de școală. 

ALEGERI DE GUSTĂRI SĂNĂTOASE 

Când este posibil, alimentele aduse la școală pentru gustări, recompense și sărbători ar trebui să 
aibă un conținut scăzut de zahăr și grăsimi. Dacă nu, ar trebui să fie prevăzută și o alternativă 
sănătoasă pentru gustare. Sugestii pentru gustări sănătoase sunt oferite mai jos:  
       Chipsuri de cartofi la cuptor Animal Crackers 
       Fig Newtons Semințe de floarea soarelui 

       Biscuiti Graham Pretzels 
       Covrigi Torturi de orez 

      Trail Mix Fructe proaspete 

      Legume crude proaspete Căni cu fructe 
      Brioșele cu conținut scăzut de grăsimi Chipsuri de tortilla la cuptor/salsa 

       Napolitane de vanilie Popcorn cu conținut scăzut de grăsimi 
       Goldfish crackers Granola bars 

       Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi Căni de budincă fără zahăr 
         Biscuiți de stafide de ovăz Biscuiti de cereale integrale și brînză 
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SIGURANȚA ȘCOLARĂ & CONDUITA ELEVULUI 

 

CONDUITA ELEVULUI 
Școala Elementară West Buncombe crede în capacitatea tuturor elevilor de a se comporta într-o 
manieră adecvată atât în cadrului școlar, cât și a vieții. Prin urmare, avem așteptări mari în ceea ce 
privește comportamentul elevilor și avem ca proprie așteptare ca elevii să reușească să 
îndeplinească aceste așteptări.  
 
Intervențiile și Suportul Pozitiv de Comportament (PBIS) este un sistem de îmbunătățire a 
comportamentului elevilor prin recunoașterea tuturor lucrurilor pozitive pe care elevii le fac zilnic. 
Se folosește cu toți elevii și în toate mediile din școală. Scopul utilizării PBIS este de a crea un 
mediu de învățare sigur și eficient. Avem o echipă PBIS formată din profesori, consilieri, 
administratori și personal de asistență.   

West Buncombe Comportamente de ”PLANARE”(SOAR) 
Sigur, Optimist, Accountable(răspunzător), și Respectuos 

 
Elevii sunt învațați modalități prin care ei pot să ”SOAR”(PLANEZE) în toate domeniile școlii. 
Consultați Matricea de pe site-ul școlii noastre pentru mai multe detalii.  
 
Recunoaștem comportamente ”SOARING”(de PLANARE) în mai multe moduri. Elevii primesc bilete 
”Soaring Eagle”(Planarea Vulturului) de la profesori și personal pentru urmărirea comportamentelor 
”SOAR”(PLANARE).   
 
În plus, toți membrii personalului acordă un număr limitat de referiri pozitive ”SOAR”(PLANARE) în 
fiecare lună elevilor remarcabili. Acestea sunt anunțate pe ”intercom” și apoi referirea este trimisă 
părinților. Numele acelor elevi sunt adăugate la un desen pentru un tricou. 
 
De asemenea, de mai multe ori pe an, avem întruniri ”Soaring Eagle”. Identificăm câte un elev din 
fiecare clasă ca ”Soaring Eagle”(Vulturul ce Planează) al clasei. Părinții sunt invitați să participe la 
adunare. Ne place să păstrăm numele în secret până când profesorul anunță în timpul adunării. 
Elevii primesc un certificat special și un medalion de vultur pentru a purta.  
 
Când elevii nu îndeplinesc așteptările ”SOAR”(PLANEAZĂ), ar putea primi o referire. Aceste referiri 
sunt definite drept comportamente minore și comportamente majore.  
 
Când un elev manifestă un comportament minor, există o ordine de pași pe care o va parcurge. 
Unele comportamente minore includ un limbaj necorespunzător, contactul fizic, nerespectarea, 
abuzul de proprietate, deranjarea orei, necinstea sau încălcarea codului vestimentar. Pentru un 
comportament minor elevul va fi avertizat mai întâi, apoi profesorul va lua măsuri suplimentare, 
cum ar fi mutarea elevului mai în față sau revizuirea regulilor școlii. Dacă acest lucru nu 
funcționează, elevul va primi o sesizare minoră. Echipa PBIS se va întâlni apoi cu profesorul pentru 
a discuta intervențiile care pot fi puse în aplicare pentru a ajuta acel elev să aibă succes. Dacă un 
elev primește 3 comportamente minore într-o perioadă de 9 săptămâni, acesta va deveni o 
sesizare majoră și acel elev va fi dus la birou pentru a se întâlni cu directorul. 
 
Când elevii prezintă comportamente majore, aceștia vor fi trimiși imediat la birou. Unele exemple 
au limbaj abuziv, agresiunea fizică, sfidarea în exces, vandalismul proprietății, perturbarea clasei, 
hărțuirea, intimidarea, deținerea unei arme și furtul. Consecința va depinde de severitatea 
comportamentului. Părinții vor fi anunțați cu privire la sesizări majore prin telefon sau raport scris. 
Elevii cu o referință majoră nu vor putea participa la ziua recompensării PBIS pentru acea perioadă 
de notare (sub rezerva discreției administratorului și a echipei PBIS).   
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Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări cu privire la planul nostru de comportament pozitiv 
pentru elevi.  

BULLYING-ul 
Școala Elementară West Buncombe se angajează să facă școala noastră un loc sigur pentru toți 
elevii. Elevii și personalul se vor trata reciproc cu respect și se vor abține de la observații sau 
acțiuni care ar provoca emoții negative. Vom respecta rasa, sexul, condiția fizică, fiecare religie, 
naționalitatea și limba fiecăruia. Ca comunitate școlară, vom refuza să tolerăm bullying-ul de orice 
fel la școala noastră. Bullying-ul se întâmplă când cineva rănește, înfricoșează, amenință sau lasă 
pe cineva în mod intenționat. Profesorii și personalul de la WBES vor urmări semnele de bullying și 
îl vor opri imediat când apare. Dacă copilul dvs. este victimă a bullying-ului, vă rugăm să contactați 
profesorul sau administrația. Oricine este cunoscut cu o situație care implică bullying poate raporta 
incidentul oficialilor școlii sau, dacă este preferat, poate raporta situația în mod anonim, fie 
accesând pagina principală a școlii pentru a completa un formular online (Faceți clic pe 
„Raportarea siguranței”). Toate incidentele de intimidare raportate vor fi cercetate. Consecințele 
vor fi alocate elevilor pentru bullying. Ne dorim ca fiecare elev să se simtă în siguranță la școală.  
 

ÎNGRIJIREA ȘCOLII & PROPRIETĂȚII PERSONALE 
Îngrijitorii muncesc din greu și fac o treabă excelentă pentru a menține clădirea și terenurile curate 
și atractive. Un cetățean bun are grijă de mediul său. Elevii WBES sunt așteptați să se mândrească 
cu școala lor și să muncească pentru a avea grijă de ea. Elevii vor fi trași la răspundere pentru 
orice daune voite aduse proprietății școlii, inclusiv autobuzelor școlare. Lucrând împreună, putem 
face din WBES cea mai bună Școală Elementară din Județul Buncombe. 
 
Vă rugăm să consolidați cu copilul dumneavoastră importanța de a avea grijă de materialele 
școlare și cărți. Cărțile sau materialele deteriorate și pierdute trebuie plătite înainte ca anuarele și 
notele să fie emise la sfârșitul anului. 
 
Tranzacționarea/vânzarea de obiecte personale de la domiciliu nu este adecvată 
pentru școală.  Adesea, acest lucru se întâmplă fără cunoașterea și/sau permisiunea părinților. 
Elevilor nu li se permite să comercializeze, să vândă sau să ofere obiecte personale la școală sau în 
autobuzul școlar. 

                                             PIERDUT ȘI GĂSIT 

Vă rugăm să scrieți numele copilului pe haine, jachete, etc. Există un spațiu ”pierdut și găsit” în 
sală între teatru și birou, și se vor face toate eforturile pentru a returna proprietarilor. Dacă numele 
unui copil este pe element, este mai ușor să găsești proprietarul. În fiecare an avem multe obiecte 
care nu sunt solicitate niciodată. Articolele nesolicitate sunt acordate carității la sfârșitul fiecărui 
semestru.  
 

DISPOZITIVELE PERSONALE DE COMUNICARE/TELEFOANEL MOBILE 
Un PCD este definit ca orice dispozitiv de telecomunicații care emite un semnal sonor, vibrează, 
afișează un mesaj, permite comunicarea între persoane sau, în alt mod, invocă sau furnizează o 
comunicare posesorului. 
Utilizare Permisă:  Elevul poate deține și utiliza un PCD înainte și după orele de școală.  Elevii 
pot deține și utiliza un PCD în timp ce participă la activități extrașcolare, în special pentru a-i ține 
informați pe părinți despre orele de preluare a elevilor de la școală după cluburi. 
Utilizare Interzisă:  Ora de Instruire în clasă - Elevii nu pot deține sau folosi PCD în timpul orei de 
curs sau când profesorii interzic în mod specific utilizarea acestora. Elevii nu pot deține sau utiliza 
un PCD atunci când le este interzis de către directorul școlii.   
 

ÎMBRĂCĂMINTEA ELEVULUI 
Elevii sunt încurajați să poarte haine, încălțăminte și șosete confortabile care să fie potrivite pentru 
o varietate de activități. Tricourile care promovează utilizarea tutunului sau a alcoolului nu pot fi 
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purtate la școală. Îmbrăcămintea nu ar trebui să fie necorespunzătoare să nu atragă atenția 
inutilă. Cuvintele vulgare și mesajele fără gust de pe îmbrăcăminte sunt inadecvate. Părinții vor fi 
chemați să organizeze vestimentația corespunzătoare dacă un copil ajunge la școală în haine 
ofensive. Fără șorți scurți (ar trebui să aibă lungimea vârfului degetelor atunci când stau cu brațele 
în laterale), vârfuri cu tocuri, topuri cu curea din ”spaghete” sau pantaloni ”baggy”. Elevii ar trebui 
să poarte cămăși care să le acopere burta. Pantofii trebuie să fie un tip potrivit pentru educația 
fizică. Papucii flip-flop și sandalele nu trebuie purtate în zilele de educație fizică. De asemenea, fiți 
conștienți de faptul că materialele pot artă pot intra în vestimentația elevilor. Vă rugăm să notați 
zilele programate de artă și sală de gimnastică și să purtați haine adecvate în acele zile. Accentuați 
obiceiurile bune de sănătate și curățenie. Elevii ar trebui, de asemenea, să se abțină de la purtarea 
parfumurilor puternice/ofensive care ar putea crea probleme de alergie pentru alții.    

 
ACTIVITATE LEGATĂ CU GANG-uri 

Școlile Județului Buncombe definește o „bandă”(din engleză - Gang) ca orice alianță sau asociație 
continuă a trei sau mai multor persoane, formale sau informale, având ca una din activitățile sale 
principale săvârșirea de fapte penale sau încălcarea intenționată a politicii școlare. Inerentă 
structurii bandei este un set comun de trăsături de identificare, inclusiv nume, semne, culori și 
simboluri. 
 
Următoarea conduită sau activitate este interzisă și supusă consecințelor, de la o avertizare inițială 
însoțită de contactarea părinților până la perioade de suspendare pe termen scurt și recomandarea 
administrativă pentru suspendarea pe termen lung: 
 
1) Afișarea, deținerea sau distribuirea oricărei îmbrăcăminte, bijuterii, emblemă, marcaje 
vizibile ale corpului sau literatură care comunică sau simbolizează afilierea cu o bandă. 
2) Comunicarea apartenenței de bandă prin metode verbale sau non-verbale incluzând, fără a 
se limita la, gesturi de mână, desen și trimitere electronică.  
3) Marcarea școlii sau a proprietăților personale cu simboluri legate de bandă.  
4) Hărțuire, intimidare sau solicitare îndreptată către un elev sau un membru al personalului în 
legătură cu activitatea bandei. 

 

SIGURANȚĂ INTERNETULUI / POLITICA MEDIA 

Internetul este o resursă valoroasă de învățare și suntem încântați de faptul că sălile de clasă sunt 
accesibile Internetului. Școlile din Județul Buncombe au un sistem de filtrare foarte eficient. 
Depunem toate eforturile pentru a monitoriza utilizarea de către elevi a Internetului pentru a ne 
asigura că materialele accesate sunt adecvate. Cu toate acestea, pe o rețea globală este imposibil 
de controlat toate materialele. Prin urmare, elevilor li se oferă privilegiul de a utiliza internetul 
împreună cu responsabilitatea de a-l utiliza corect și numai sub supravegherea adulților. Elevii și 
personalul ar trebui să raporteze orice conținut discutabil imediat directorului, astfel încât 
departamentul tehnologic să poată aborda situația. 
 

SIGURANȚA ȘCOLII 
Pentru a asigura siguranța copilului dvs., blocăm toate ușile exterioare ale școlii. Toți vizitatorii vor 
trebui să intre în clădire la intrarea din fața autobuzului. Ușa este dotată acum cu un sistem 
interfon/sonerie. (Vizitatorii între orele 8:00am și 2:00pm pot parca în zona de parcare a 
autobuzelor.) Vom solicita identificarea dvs. când intrați în clădire. De asemenea, cerem ca adulții 
să poarte ecusoane pentru vizitatori și voluntari atunci când sunt în clădire, lăsând elevii dimineața 
sau în excursii. Un angajat al școlii va fi la intrarea laterală în timpul orei de lăsare a elevilor 
dimineața. Elevii vor călători în perechi atunci când se află în afara ariei lor. Personalul nostru va 
evalua continuu procedurile noastre de siguranță. Vă rugăm să utilizați sistemul nostru de 
verificare de la ”LobbyGuard” când vizitați sau faceți voluntariat la școala noastră. Această 
mașinărie este ușor de utilizat și este amplasată la recepție când intrați în clădire. Monitorizează 
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vizitatorii din afară și, de asemenea, urmărește orele de voluntariat. Oricine nu poartă insigna de 
vizitator va fi escortat înapoi la birou. Veți avea nevoie de ID-ul dvs. pentru a vă lua un elev. 
 

ANTRENAMENTUL DE SIGURANȚĂ 
Conform legii statului, școlile trebuie să efectueze lunar exerciții de incendiu și alte exerciții de 
siguranță școlară. Toți elevii vor fi instruiți cu privire la acțiunile adecvate de către 
profesorii/personalul din clasă. Părinții și voluntarii trebuie să urmeze direcția membrilor 
personalului în timpul antrenamentelor și, dacă este cazul, să iasă din clădire.   

 
PROCEDURILE DE SIGURANȚĂ 

În acest an sunt continuate două proceduri de siguranță. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste 
informații. 
VERIFICAREA SECURITĂȚII ”LOBBYGUARD”: TOȚI părinții, vizitatorii și voluntarii trebuie să se 
înscrie la birou și să completeze sistemul de securitate pentru verificarea ”LobbyGuard”. Acesta va 
ajuta cu ajutor suplimentar pentru securitate în monitorizarea părinților, a vizitatorilor și a 
voluntarilor din campus. Vă rugăm să fiți pregătiți pentru verificare, având un document de 
identificare cu dvs. Acest sistem poate verifica identitățile vizitatorilor și poate efectua verificări de 
fond pentru a ajuta persoanele care vizitează școala noastră. 
TRACKER VOLUNTEER: Acesta este un program automat de gestionare a voluntarilor, în care 
părinții/voluntarii vor putea selecta școlile în care doresc să servească și să identifice activitățile la 
care sunt dispuși să participe atunci când fac voluntariat. Voluntarii își pot urmări timpul petrecut în 
școli. Toți voluntarii trebuie să se înregistreze.   

 

PROCEDURI DE SIGURANȚĂ & DISCIPLINĂ ÎN AUTOBUZUL ȘCOLAR 
Transportul cu autobuzul școlar este un privilegiu, nu un drept al unui elev. Elevii mereu trebuie să 
se comporte bine în autobuz. Acest lucru este necesar pentru siguranța și protecția tuturor elevilor. 
Este extrem de important ca casa și școala să lucreze împreună pentru a se asigura că toți copiii 
știu și respectă regulile de siguranță a autobuzului școlar. Copilul dvs. va fi instruit de către 
administrație sau de către profesorii de la școală în proceduri adecvate de siguranță a autobuzului 
școlar. Normele noastre de siguranță în autobuz sunt concepute pentru a fi scurte și simple, astfel 
încât toți elevii să-și poată aminti asta: 
1. Rămânem așezați în autobuz. 
2. Ne păstrăm mâinile, picioarele și obiectele în fața noastră. 
3. Folosim cuvintele amabile. (fără numire, vorbire tare sau vulgară și fără scuipat.) 

Vă rugăm să consolidați în mod constant aceste reguli în conversația dvs. zilnică cu copilul. Pe 
lângă aceste reguli de autobuz, stabiliți un loc sigur unde copilul dvs. va aștepta autobuzul în 
fiecare dimineață. Reamintiți-le să meargă direct acasă după ce pleacă din autobuz în fiecare 
după-amiază. Când traversați drumul pentru a urca autobuzul, vă rugăm să urmăriți semnalul de 
mână a șoferului de autobuz pentru a indica faptul că este sigur să traverseze drumul. Urmăriți 
semnalul șoferului! 
 
Dacă copilul dvs. încalcă regulile autobuzului și este raportat de șoferul autobuzului, consecințele 
pot fi următoarele: 
1. Avertisment din partea șoferului de autobuz. 
2. Avertisment din partea administratorului și notificarea părinților. 
3. Notificarea părinților de către administrație și suspendarea din autobuz, la discreția 
directorului. 
4. Suspendare timp de 3 zile din autobuz. 
5. Suspendarea din autobuz de 5 zile sau mai mult. 

 
În cazul în care copilul dvs. este vinovat prin încălcarea extremă a regulilor de siguranță a 
autobuzului și/sau de a pune în pericol viața altora, el/ea va fi imediat suspendat din autobuz, 
chiar dacă este prima sa infracțiune. Dacă copilul dumneavoastră dăunează unui autobuz în așa fel 
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încât să vi se ceară să plătească pentru daune, acesta va fi suspendat din autobuz până la 
achitarea facturii. Un exemplu în acest sens ar fi tăierea scaunelor sau spargerea geamurilor sau 
oglinzilor. 

 
ARTICOLE ILEGALE 

Elevii nu au voie să aducă niciun tip de armă la școală. Aceasta include arme de jucărie, cum ar fi 
arme de sabie și săbii de plastic și alte obiecte precum arme BB, arme airsoft și cuțite de buzunar. 
A avea o armă în campus este o infracțiune, iar incidentul trebuie raportat forțelor de ordine. 
Sistemul școlar trebuie să raporteze articolul ilegal în campus ca un „act violent”. Vă rugăm să ne 
ajutați să monitorizăm ce se aduce în campusul școlar, verificând periodic ghiozdanele, buzunarele 
și paltoanele/pantalonii copilului.  
 

FRECVENȚA ȘI PROCEDURI 
 

ABSENȚELE ȘI FRECVENȚA 
Consiliul de Învățământ al Județului Buncombe consideră că frecventarea școlii regulată este 
importantă și contribuie direct la realizarea pozitivă a elevilor.  În timp ce școala și casa au 
responsabilitatea de a promova participarea periodică, Consiliul Educației susține că 
responsabilitatea principală pentru frecventarea regulată revine părinților și elevului în 
parte. Importanța prezenței regulate nu poate fi exagerată. O bună participare la școală stabilește 
o etică puternică pentru viață! Un copil ar trebui să fie la școală în fiecare zi când este capabil fizic. 
Este obligatoriu să scrieți o scuză pentru copilul dvs. de fiecare dată când el / ea absentează. În 
caz contrar, absența copilului dvs. va fi considerată „nemotivată”.  Dacă copilul dumneavoastră 
lipsește mai mult de două zile, el/ea ar trebui să apeleze la școală pentru ca profesorul să știe de 
ce este absent. Acumularea de absențe nemotivate încalcă Legile de Frecventare a Școlii 
Obligatorie din Carolina de Nord. Specialistul nostru Școlar/Familial monitorizează cu 
atenție absențele elevilor. Absențele excesive vor conduce la faptul ca un elev să fie 
nevoit să participe la Școala de Vară de Frecventare, Școala de Sâmbătă sau un plan 
alternativ pentru a recupera zile de școală ratate. Vacanțele, inclusiv excursiile în zone de 
agrement, plajă etc. sunt considerate absențe nemotivate.  (Vedeți de asemenea secțiunea 
frecventarea Școlii de Vară/Sâmbătă.) 
 

FRECVENTAREA ȘCOLII DE VARĂ/ȘCOLII DE SÂMBĂTĂ 

Legea statului impune să notificăm părinții atunci când un elev are trei absențe nemotivate. Dacă 
copilul dvs. ajunge la 10 absențe nemotivate, vi se va anunța în scris și vi se va cere să participați 
la o conferință. Dacă un elev frecventează școala mai puțin de 166 de zile (lipsește mai mult de 14 
zile), el/ea va fi obligat să frecventeze Școala de Vară, Școala de Sâmbătă sau la un program 
alternativ. Elevii care pierd mai mult de paisprezece zile vor fi obligați să participe la un program 
de Frecventare.  Cinci întârzieri nemotivate sau cinci eliberări devreme nemotivate sau 
orice combinație de cinci întârzieri nemotivate sau eliberări devreme nemotivate vor 
considera același lucru ca o absență în determinarea repartizării la Școala de Vară de 
Frecventare.  Încălcarea legii de frecventare și lipsirea de la cursurile școlii de vară ar putea 
împiedica promovarea unui elev în clasa următoare. 
Se va determina un Program de Frecventare pentru Școlile Elementare. Programul și costul 
programului de frecventare vor fi trimise părinților elevilor care se califică. Există o taxă obligatorie 
pe care părinții trebuie să o plătească.   
 

SPECIALISTUL ȘCOLAR DE FAMILIE (LUCRĂTOR SOCIAL) 
Specialistul școlii de familie se sfătuiește cu elevii și părinții cu privire la probleme legate de 
frecventarea școlii. Absențele excesive și întârzierea conduc la performanțe academice slabe. 
Specialistul școlii familiale este capabil să ajute cu circumstanțe atenuante care pot determina 
elevii să aibă dificultăți în frecventarea școlară.  
 



18 

SOSIREA LA ȘCOALĂ 
Nici un elev nu trebuie să ajungă la școală înainte de ora 7:15 a.m.  Înainte de această oră, nu 
este personal pentru supraveghere; prin urmare, este responsabilitatea dumneavoastră să oferiți 
copilului dumneavoastră înainte de îngrijirea școlară. Profesorii sunt la datorie să supravegheze 
elevii care sosesc între orele 7:15 și 7:30. TOȚI elevii ar trebui să se prezinte la teatru dacă sosesc 
între 7:15 și 7:30. Vor fi eliberați în clasele lor la ora 7:30.   
 

ÎNTÂRZIEREA 
Întârzierea face ca elevii să rateze informații importante și sunt puternic descurajați. Toți elevii 
trebuie să ajungă la școală până la ora 7:45 a.m.  Orice elev sosit la școală după sunetul de 
la ora 7:50 trebuie să raporteze la birou o fișă de întârziere. Întârzierea este marcată în 
evidența copilului. Dacă copilul dvs. ajunge după ora 11:15, el/ea e considerat absent. Atunci când 
un copil întârzie mai mult de trei ori în timpul unei perioade de notare, i se poate refuza 
recunoașterea perfectă a prezenței pentru acea perioadă de notare. Cinci întârzieri nemotivate sau 
cinci eliberări devreme nemotivate, sau orice combinație de cinci întârzieri nemotivate sau eliberări 
devreme nemotivate vor fi echivalate cu o zi de absență în scopul de a atribui elevul la școala de 
vară. 
 

ELIBERAREA DEVREME 
Dacă este necesar să vă preluați copilul în ziua școlii înainte de primul sunet la ora 2:30, vă rugăm 
să veniți mai întâi la birou pentru a finaliza procedurile de eliberare devreme la recepție. 
Personalul biroului nostru vă va solicita identificarea. Această procedură este pentru 
siguranța copilului dumneavoastră!  Copilul dvs. va fi chemat la birou pentru a vă întâlni. Este 
recomandabil să trimiteți o notă profesorului copilului dvs. când știți că veți lua copilul mai 
devreme. Dacă copilul dvs. pleacă înainte de ora 11:15, acesta va fi considerată o absență; cu 
toate acestea, dacă se întoarce la școală și primește trei ore și cincisprezece minute de instrucție, 
acesta este considerată prezență. Atunci când un copil are o eliberare devreme de mai mult de trei 
ori în timpul unei perioade de notare, i se va refuza recunoașterea perfectă a prezenței pentru 
perioada respectivă. CINCI ELIBERĂRI DEVREME NEMOTIVATE VOR FI CONSIDERATE CA O ZI DE 
ABSENȚĂ PENTRU FRECVENTAREA ȘCOLII DE VARĂ.  Vă rugăm să nu vă obișnuiți să preluați 
un copil între orele 1:45 și 2:30 pentru a evita intrarea în traficul de călători.  Când 
faceți acest lucru, copilului dvs. lipsește în ultimele minute de timp de clasă, sarcinile finale și 
încheierea importantă a zilei lor de instruire. Acest lucru nu va fi permis decât dacă copilul dvs. are 
o programare documentată. TOATE plecările devreme vor fi monitorizate și înregistrate.  
 

MODIFICĂRI DE TRANSPORT / PROCEDURI DE PLECARE 
Se așteaptă ca copilul dvs. să aibă o rutină consistentă pentru plecarea acasă în fiecare zi. Este 
foarte confuz și stresant pentru un elevii Școlii Elementare să nu fie siguri sau să aibă neclarități 
despre modul în care va ajunge acasă.  Întrucât nu este posibil să se identifice apelanții, 
școala nu acceptă modificări de transport prin telefon. Ne pare rău, FĂRĂ EXCEPȚII. 
Riscul siguranței pentru elevii noștri devine extrem de mare în această situație. Frecvent, un copil 
va argumenta că trebuie să meargă acasă în autobuz, când în mod normal este va fi preluat cu 
mașina.  Dacă nu avem o comunicare scrisă de la un părinte, copilul dvs. va merge 
acasă în modul în care merg în mod normal.  Nu sunați, nu trimiteți modificări prin e-
mail sau mesaj text nici unui profesor sau membru al personalului. 

 
ÎNGRIJIREA DUPĂ ȘCOALĂ 

YMCA oferă zilnic îngrijire după școală în sala de sport până la ora 6:00 p.m. Pentru mai multe 
informații sau pentru a vă înregistra pentru îngrijire după școală, vă rugăm să consultați directorul 
site-ului YMCA în cantină după ora 2:00 p.m . Numărul de telefon al biroului principal YMCA este 
210-2273. 
Îngrijirea după școală este, de asemenea, oferită de o varietate de alte îngrijiri de zi care au 
serviciu de preluare la școala noastră. Vă rugăm să solicitați mai multe informații la birou. 
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TRAFIC 

Vă rugăm să citiți această secțiune cu atenție și în integralitate. 
Vă rugăm să vă dați seama că traficul auto la această școală este extraordinar. Avem proceduri de 
siguranță în vigoare pentru a ajuta la gestionarea traficului cât mai lin posibil, ceea ce necesită 
asistență și cooperare. Singurul lucru care ar ajuta și cel mai mult contează este să profitați de 
sistemul gratuit de transport cu autobuzul în vigoare. Copilul dvs. ar putea ajunge acasă probabil 
mai repede cu autobuzul, evitând traficul auto în apropierea campusului. Chiar și cu programări 
eșalonate, traficul este o provocare în cel mai bun caz. Vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru 
preluarea și lăsare a elevilor. Dacă insistați absolut să vă aduceți copilul sau să îl luați, citiți cu 
atenție următoarele informații.  
 
Dimineața:  Toate mașinile care lasă elevii vor intra în campusul nostru în fiecare dimineață luând 
drumul Lee’s Road Creek. Continuați în jurul zonei de parcare pentru a face un cerc către trotuarul 
acoperit. Lăsați copiii să părăsească vehiculul adiacent oricărei secțiuni a trotuarului, la trotuarul 
acoperit. Este important să descărcăm cinci sau șase mașini simultan. Vă rugăm să vă asigurați că 
v-ați ocupat deja de detalii, cum ar fi banii prânzului, notițe pentru profesor și semnarea temelor 
înainte de a intra pe banda de coborâre.  Nu există nici un loc destinat lăsării elevilor la 
parcarea autobuzului până după ora 8:00 am.  VĂ RUGĂM SĂ NU INTRAȚI ÎN PARCAREA 
ANGAJAȚILOR ÎN SPATELE SĂLII SPORTIVE/CANTINEI.  De asemenea, vă rugăm să fiți amabili cu 
profesorii și membrii personalului care încearcă să parcheze și să intre în clădire. 
 
După masă: Toate mașinile vor intra în campusul nostru în fiecare după-amiază plecând de la Lee’s 
Road Creek, astfel încât să puteți circula către trotuarul acoperit. Călătorii cu mașina sunt eliberați 
la aproximativ 2:30.  Elevii nu pot fi eliberați între orele 2:00-2:30, cu excepția cazului în 
care este vorba despre o urgență sau dacă copilul are o programare la medic. Acest 
lucru va fi monitorizat foarte atent. Nu dorim să deranjați ultimele 20 de minute din ziua lor 
instructivă. Este posibil să nu intrați în hol sau în teatru în mijlocul eliberării și să vă 
luați din timp copiii care vor pleca cu mașina. Aceasta a devenit o problemă de 
siguranță extraordinară pentru copiii noștri.  Dacă copilul dvs. va călători cu mașina, 
trebuie să intrați în linia de călători auto.  Toți călătorii cu mașini vor fi preluați cel târziu la 
2:55 p.m.  
 

POLITICA DISCREȚIONARĂ DE TRANSFER/ELIBERARE 
Consiliul de Învățământ al Județului Buncombe permite elevilor să fie repartizați într-un județ 
școlar altul decât cel în care locuiesc atunci când motivele pentru realocare se încadrează în liniile 
directoare ale politicii.  Părinții trebuie să completeze o cerere, să plătească o taxă de procesare de 
20$ și să o returneze biroului școlii pentru a solicita realocarea pentru anul școlar următor. Acest 
formular trebuie mai întâi să fie aprobat și semnat de directorul ambelor școli: școala ce eliberează 
și cea care primește. Este responsabilitatea părintelui să obțină ambele semnături înainte de a 
depune cererea la biroul școlii. Directorul are dreptul de a revoca oricând un formular de 
admitere/eliberare discreționar aprobat anterior. Un exemplu în acest sens ar fi probleme de 
prezență sau de disciplină slabe. În acest caz, părintele va fi înștiințat în scris. Politica standard la 
WBES solicită dovada de rezidență la înregistrare. De asemenea, vi se poate solicita furnizarea de 
dovezi de rezidență dacă reședința permanentă a elevului este pusă la îndoială sau sunt absențe 
excesive și întârzieri justificate solicitarea de către administrație. 
 

CEASUL VREMII 
Siguranța copiilor este prima problemă atunci când se decide dacă școlile trebuie închise sau dacă 
se deschid mai târziu. Iată câteva lucruri importante de reținut. 
● Oficiul central/departamentul de transport va încerca să ia o decizie cu privire la 
deschiderea întârziată sau închiderea școlii până cel târziu la 6:00 am. Dacă este posibil, decizia va 
fi luată cu o seară înainte. 
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● Conectați posturile de radio și televiziune din zonă pentru anunț. Vă rugăm să nu sunați la 
școală. 
● În lunile de iarnă, se recomandă să verificați zilnic vremea locală datorită dimensiunilor 
geografice și a diferențelor din județul nostru. 
● În general, toate Școlile Județului Buncombe vor fi afectate de decizie. Cu toate acestea, 
ocazional, ei vor trimite mesaj că nu va fi școală într-unul sau două județe unde vremea este cea 
mai severă. Dacă mai mult de două raioane trebuie închise din cauza vremii nefavorabile, întregul 
județ va închide școlile în acea zi.   

West Buncombe este o parte a Județului Erwin. 
• Dacă nu este anunțat, puteți presupune că școlile vor funcționa într-un program normal. 

Condițiile meteorologice se agravează uneori în timpul zilei după sosirea copiilor la școală. 
Dacă este necesară eliberarea devreme a școlilor, posturile de radio și televiziune locale vor 
anunța. Părinții care lucrează sunt sfătuiți să planifice în avans și să facă prevederi speciale 
pentru îngrijirea copiilor pentru acele zile în care școlile trebuie eliberate din timp.  

 
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE! - ELIBERĂRI DEVREME 

Pot exista situații în timpul anului în care școala se va finisa mai devreme din cauza condițiilor 
meteorologice sau a altor probleme. Părinților li se va cere să furnizeze elevilor informații de 
urgență pentru a fi păstrate la dosar pentru un astfel de eveniment.  Dacă apare o situație de 
eliberare devreme, vom urma aceste informații, dacă nu primim în scris alte indicații. 
Primul cuvânt de închidere devreme din cauza vremii este obținut de obicei prin radio/TV și vă 
încurajăm să vă conectați la radio/TV, dacă condițiile par să sugereze o finisarea mai devreme. Vă 
rugăm să nu sunați la școală! Avem nevoie de liniile noastre de telefon pentru a contacta șoferii de 
autobuz. Nu auzim anunțul mai devreme decât dvs. Apreciem cooperarea și înțelegerea dvs.. 

VĂ RUGĂM ASIGURAȚI-VĂ CĂ ÎNVĂȚĂTORUL(II) COPILULUI DVS. CUNOAȘTE INSTRUCȚIUNILE 
DVS CU PRIVIRE LA ELIBERĂRILE DEVREME. 

 Alte notițe: 
● Dacă școlile sunt închise, elevii nu raportează. 
● În cazul în care deschiderea școlii este întârziată, autobuzele vor începe rulările regulate în 
timp întârziat. Orele de preluare pot să difere din cauza călătoriei.  

● Dacă un autobuz nu cuprinde un drum acoperit cu gheață sau zăpadă pe ruta de 
dimineață, acesta nu poate cuprinde acel drum în timpul rutei de după-amiază. De asemenea, 
dacă condițiile rutiere se deteriorează mai târziu în timpul zilei, administratorii și șoferii de autobuz 
vor determina ce drumuri pot fi parcurse în siguranță după-amiază. 

 

 

FIȘELE ELEVILOR 
 

INFORMAȚIILE ELEVILOR 
Părinții vor completa sau actualiza o foaie de informare a elevilor pentru copilul lor la începutul 
școlii. Vă rugăm să anunțați școala despre orice adresă, telefon, autobuz sau modificări ale 
călătorului auto care apar în cursul anului școlar.  Este extrem de important să avem informații 
actualizate și un număr de lucru pentru a putea ajunge în permanență la părinți în caz de urgență.  
 
“CINE POATE LUA?” FORME – Biroul folosește acest formular pentru a verifica cine este capabil să 
preia copilul de la școală. Vom solicita un ID cu imagine pentru a verifica dacă persoanei i se 
permite să ia copilul. Oricine nu este înscris în formular nu va avea voie să preia elevul de la 
școală. Dacă circumstanțele se schimbă la jumătatea anului, puteți veni oricând la biroul principal 
pentru a face modificări în formularul copilului dumneavoastră. 
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Cererile pentru profesori specifici pot fi făcute pentru anul următor până în Iunie 30. Cererile după 
această dată nu pot fi primite din cauza dimensiunii clasei. Toate cererile trebuie să fie în scris și 
depuse la birou. Vă rugăm să oferiți două opțiuni de solicitare a profesorilor. Cererile de plasare a 
cadrelor didactice sunt onorate la discreția directorului. 
 

FIȘELE ELEVULUI 
Școala păstrează un registru de educație cumulativ pentru fiecare dintre elevii săi. Această 
înregistrare conține informații importante, cum ar fi date cu caracter personal, registru de 
sănătate, rapoarte de prezență, rezultatele testelor standardizate și note la domeniu. Este util din 
mai multe motive: în caz de urgență, pentru a respecta Legea de Participare Obligatorie, pentru 
plasarea cursului, pentru a îndeplini cerințele de absolvire, etc. Următoarele sunt considerate 
„informații directoare” și pot fi făcute publice numai dacă un părinte/tutore sau elevul eligibil 
solicită ca unele din informații sau toate informațiile să nu fie eliberate fără acordul prealabil: 
numele copilului, adresa, lista telefonică, data și locul nașterii, participarea la activități și sport 
recunoscute oficial, date de participare la școală, note și premii primite și cea mai recentă școală 
anterioară. Fișa de educație a copilului dvs. este confidențială și este disponibilă numai pentru dvs. 
și pentru funcționarii școlii sau alte agenții cu interese educaționale legitime. Modificarea ”Buckley” 
explică drepturile dvs. cu privire la documentele școlare ale copilului dumneavoastră. 
 
1. Școala nu are voie să răspândească date care să identifice copilul fără acordul dvs.. 
2. Atunci când oficialii unei alte școli sau sistem școlar în care copilul dvs. intenționează să se 
înscrie solicită un transfer de înregistrare, școala va face o copie a înregistrării și o va trimite la 
noua școală. Fișele elevilor sunt documente oficiale și nu sunt transportate manual de către elev 
sau părinte la noua școală.  
3. Școala trebuie să onoreze cererea dvs. de a revizui fișa copilului dvs. într-un termen 
rezonabil, dar în niciun caz nu mai mult de 45 de zile. Dacă credeți că informațiile din evidența 
copilului dvs. sunt incorecte sau derutante, puteți solicita modificarea acestora. Refuzul școlii de a 
modifica registrul vă dă dreptul la o audiență. Dacă școala este de acord cu dvs. în urma audienței, 
școala trebuie să modifice înregistrarea în consecință și să vă anunțe în scris. Cu toate acestea, 
dacă școala continuă să nu fie de acord cu dvs. după audiență, puteți pune o declarație de 
dezacord în evidența educației. 
4. Privilegiile de acces acordate dvs. se transferă elevului când el împlinește 18 ani sau 
urmează o instituție de învățământ postliceal. 
5. Ambii părinți divorțați au acces la fișa unui elev, cu excepția cazului în care instanțele au 
refuzat accesul unuia dintre părinți. 
6. Un părinte vitreg nu are acces la fișa unui elev fără acordul părintelui natural. Dacă a avut 
loc adoptarea legală de către părintele vitreg, consimțământul părintelui natural poate fi atribuit. 
7. Directorul poate furniza informații de înregistrare a elevilor în instanțele de judecată fără 
consimțământul părintelui/tutorelui sau al elevului eligibil, atunci când este solicitat prin ordin 
judiciar sau cu citare legală. De exemplu, înregistrările de prezență ar putea fi utile unui avocat 
într-un caz de abuz asupra copilului. Cu toate acestea, părintele/tutorele sau elevul eligibil ar trebui 
notificat de școală înainte de conformitate. Părintele/tutorele sau elevul eligibil au dreptul să 
revizuiască și să conteste înregistrarea elevului înainte de acord. 
8. Un registru de acces, furnizat de un jurnal de inspecție, trebuie să fie păstrat cu un registru 
cumulativ al fiecărui elev. Înregistrarea este disponibilă numai pentru custodia, părintele/tutorele, 
elevul eligibil sau oficialul federal/de stat/local și este păstrată atât timp cât sunt păstrate 
înregistrările educaționale. Trebuie să fie completat de personalul non-școlar, părinte/tutore sau 
elev eligibil de fiecare dată când se solicită revizuirea înregistrării cumulate. 
9. Deși drepturile de acces se transferă de la părinte/tutore la elev atunci când elevul 
împlinește 18 ani sau urmează o instituție de învățământ postliceal, este permis să se acorde 
părintelui/tutorelui să continue privilegiile de acces dacă elevul nu este disponibil și solicită 
informații pentru elevi. 
 
 



22 

VOLUNTARIAT ȘI IMPLICAREA PĂRINȚILOR 
 

 

VOLUNTEER TRACKER 
Programul nostru de voluntari pentru părinți este foarte important. Voluntarii noștri oferă servicii 
importante pentru școala noastră și ajută la stabilirea unei legături vitale între școală și 
comunitate. Voluntarii pot lucra o zi pe an sau câteva zile pe săptămână, după cum le permite 
programul. Tot sprijinul și timpul acordat sunt foarte apreciate. Vă rugăm să luați în considerare 
înscrierea în programul nostru de voluntariat. Vă rugăm ca toți voluntarii să se înscrie la birou, să 
se conecteze folosind sistemul LobbyGuard și să poarte insigne în timp ce se află în clădire. TOȚI 
voluntarii trebuie să se înregistreze utilizând Volunteer Tracker.  Consultați indicațiile de mai jos.   
Pentru mai multe informații despre politicile de voluntariat în Școlile Județului Buncombe, vă rugăm 
să vizitați https://buncombeschools.org/cms/one.aspx?pageId=254488 

 
 

SISTEMUL DE VERIFICARE LOBBYGUARD  
TOȚI părinții, vizitatorii și voluntarii trebuie să se înscrie la birou și să completeze sistemul de 
securitate pentru verificarea LobbyGuard. Vă rugăm să fiți pregătiți pentru verificare, având acte 
de identificarec u dvs. 

 
PTO 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PTO 
Președinte – Faith Bryant 
Vice Președinte – Amanda Reagan  
Secretar – Chasity Burleson   
Trezorier – Angela Shiflet  
Legătura cu Comunitatea Părintească – Darlene Constance  
 
Considerăm PTO de la Școala Elementară West Buncombe ca fiind unul dintre cele mai bune și mai 
active în stat. PTO face diferența în viața copiilor de la West Buncombe! PTO-ul nostru se 
întâlnește de mai multe ori pe an. Evenimentele vor fi anunțate.   
 

CONSILIU CONSULTATIV 

Credem că oamenii își doresc școli bune, că au idei rezonabile despre lucrurile pe care școlile ar 
trebui să le facă și că sunt dispuși să ajute școlile să își atingă obiectivele stabilite. Un obiectiv al 
consiliului consultativ este de a oferi autorităților școlare sfaturi informate. Consiliul Consultativ ar 
putea discuta și sfătui cu privire la aspecte precum relațiile umane, facilitățile școlare, activitățile 
școlare, relațiile comunității/consiliului de învățământ și/sau alte chestiuni legate de școală. 
Consiliul Consultativ al școlii elementare este format din președintele PTO (dacă sunt aleși co-
președinții, ambii membri îndeplinesc Consiliul Consultativ, dar fiecare va avea o jumătate de vot), 
un profesor ales de profesorii școlii și trei persoane plasate, numite de Consiliul Educației, 
administrația școlii funcționând ca membri din oficiu. Mai multe informații despre Consiliile 
Consultative pot fi găsite pe site-ul județului și al școlii.   
Membrii pentru 2022-2023: Brad Johnson, Edgar Jimenez, Caitlin Johnson, Allison Francis și Ashley 
Sales  (Învățător Rep) 

 
 
 
 
 
 

https://buncombeschools.org/cms/one.aspx?pageId=254488
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Școala Elementară West Buncombe  
Politica la nivelul școlii de Titlul 1 

2022-2023  
Implicarea familiei 

Personalul Titlului 1 și Facultatea de la Școala Elementară West Buncombe consideră 

că educația fiecărui copil este un parteneriat între părinți, copil și școală. Fiecare 

partener trebuie să își facă partea pentru a asigura succesul copiilor. Atribuțiile 

fiecărui partener sunt explicate în Compactul Elev/Părinte/Școală. 

  

Credem că implicarea și educația familiilor noastre sporesc eficiența programului 

nostru. Cercetările arată că părinții implicați în educația copiilor lor, creează un elev 

de mare succes. Prin urmare, vom oferi oportunități prin ateliere și conferințe pentru 

a-i ține pe toți părinții informați și implicați. 

 

Obiective pentru Titlul I WBES: 
▪ Stabilirea unei comunicări eficiente în două sensuri cu toate familiile. 

▪ Dezvoltarea de strategii și programe care să permită familiilor să participe activ 

la educația copilului lor. 

▪ Oferirea de sprijin și coordonare pentru personalul școlii și familiile pentru a 

implementa și susține implicarea adecvată a părinților la toate nivelurile de 

clasă. 

▪ Utilizarea resurselor comunității pentru a îmbogăți mediul educațional și pentru 

a promova succesul familiei și al elevilor. 

▪ Sprijinirea familiilor în rolul lor de primul și cel mai important profesor al 

copilului  

 

Ambiția generală a programului Titlului 1  al Școlii Elementare West Buncombe 

este de a promova parteneriate care vor crește implicarea și participarea părinților în 

stimularea creșterii sociale, emoționale și academice a copiilor. 
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Dreptul părinților de a ști 

 

 

 

Școlile cu Titlul I 

Legea privind învățământul Elementar și 

Secundar cere tuturor LEA să notifice părinții 

tuturor copiilor din toate școlile cu Titlul I că 

au dreptul de a solicita și de a primi informații 

în timp util cu privire la calificările 

profesionale ale profesorilor de la clasă ai 

copiilor lor. Această notificare trebuie trimisă 

la începutul fiecărui an școlar. Anunțul în sine 

nu conține informații despre profesor; pur și 

simplu le spune părinților tipurile de informații 

pe care le pot solicita. 

Cel puțin, dacă un părinte o solicită, 

LEA/școala trebuie să raporteze: 

Dacă profesorul a îndeplinit criteriile de 

calificare și de autorizare de stat pentru 

nivelurile de clasă și disciplinele în care 

profesorul predă; 

Dacă profesorul este profesor în stare de 

urgență sau alt statut provizoriu prin care s-a 

renunțat la criteriile de calificare sau licență de 

stat;    

Gradul de bacalaureat major al profesorului și 

orice altă certificare sau diplomă de absolvent 

deținută de profesor, inclusiv domeniul de 

disciplină al certificării sau diplomei; și 

Dacă copilului i se oferă servicii de către un 

paraprofesionist și, dacă da, calificările 

acestora. 

În plus, dacă un copil este desemnat sau i se 

predă de un profesor care nu are „calificare 

înaltă” timp de patru sau mai multe săptămâni 

consecutive, părinții trebuie să primească o 

notificare în timp util. 

Acestea și alte comunicări cu părinții trebuie să 

fie într-un format ușor de înțeles și uniform și, 

în măsura în care este practic, într-o limbă pe 

care părinții o pot înțelege. Conform ghidului 

ED, dacă nu există nicio altă modalitate de a 

furniza informații, acestea ar trebui furnizate în 

traducere orală. 

Solicitările trebuie făcute în scris către 

director. 

Acest lucru se aplică numai școlilor cu Titlul I. 



25 

 
CALENDAR ȘCOLAR 2022-2023 

 

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI:  Modificări vor apărea din cauza vremii nefavorabile sau a altor situații 
de urgență. Vă rugăm să urmăriți anunțurile școlii și să citiți buletinele de informare ale profesorului 
pentru modificările care pot apărea. 
 
AUGUST 
26 Întâlnește-ți Profesorul: 8:00-9:30AM 
               Toate Clasele 
29 Prima Zi pentru Elevi 
 
 
SEPTEMBRIE 
  5 Sărbătoarea Zilei Muncii– Școală nu 
va fi 
26-30   Târgul de Carte de Toamnă 
29 Eliberare Timpurie la 12:30 
30        Poze de Toamnă 
 
 
OCTOMBRIE 
 31        Eliberare Timpurie la  12:30 
 
             
 
 NOIEMBRIE 
  8       Zi de Lucru pentru Profesori 
 11       Sărbătoarea Ziua Veteranilor        
  23-26 Sărbătoarea Ziua Recunoștinței 
  
 
 
DECEMBRIE 
 20-31   Vacanță de Iarnă – Școală nu va fi 

 

 
IANUARIE 
  2 Școala se Redeschide 
16 Sărbătoarea MLK  – Școală nu va fi 
24        Eliberare Timpurie la  12:30 
25        Zi de Lucru pentru Profesori –Școală 
nu va fi 
                     
 
FEBRUARIE 
10 Eliberare Timpurie la 12:30pm 
21        Zi de Lucru pentru Profesori 
 
 
MARTIE 
10        Eliberare Timpurie la 12:30 
24        Eliberare Timpurie la  12:30  
 
 
 
 
APRILIE 
  3-7    Vacanță de Primăvară 
 10       Școala se Redeschide 
 
 
MAI 
  5     Eliberare Timpurie la 12:30 
29     Zi Memorială – Școală nu va fi 
 
IUNIE     
    9    Ultima Zi de Școală                

  

            


